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Un sfârșit e un început, parcă astfel 
suna refrenul unui celebru cântec, nu-i 
așa? Ei bine, și în fotbal, ca și în viață, 
de adevărul acestei afirmații ne lovim 
aproape cu fiecare ocazie care implică un 
alt capitol, mereu și mereu altul. Pentru că 
întotdeauna încheierea unuia dintre ele 
reprezintă deschiderea altuia, aducând 
încă și mai multă speranță într-un demers 
care ne aparține sau care, cel puțin, ne 
poate include.

Cupele europene se reiau în doar câteva 
zile, Champions League, Europa League 
și UEFA Conference League, acolo unde 
fotbalul românesc, în această cea de-a 
treia competiție așadar, este în continuare 
reprezentat, de chiar campioana din 
Superligă, CFR Cluj. Cele opt titluri, 
între care ultimele cinci consecutive, 
demonstrează multe.

Vom avea joi, 16 februarie, prima manșă 
din duelul de gală dintre CFR și Lazio 
Roma, iar, odată cu el, un foarte bun prilej 
pentru noi de a relua drumurile europene, 

cele care dețin o atât de mare importanță 
în economia și în spiritul chiar al unui club 
cu pretenții.

Europa redevine și a noastră prin 
performanța clujenilor, aflați, din fericire, 
nu la prima ispravă de acest gen și, sunt 
absolut convins, nici la ultima. Va fi o 
dublă manșă în care Dan Petrescu și ai 
săi elevi pleacă, desigur, cu șansa a doua, 
ținând cont de pleiada vedetelor care 
alcătuiesc echipa celebrului Maurizio 
Sarri, între care Ciro Immobile, Pedro, 
Luis Alberto ori Milinkovic-Savic. Povestea 
acestora este, de asemenea, una care 
se petrece pe traseele oferite de Europa 
fotbalistică de azi. Ca și a noastră.

Francezii, prin genialul Voltaire, care 
a lansat această expresie în piesa lui, 
“Charlot”, obișnuiesc să spună “et voilà 
justement comme on ecrit l’histoire”, 
adică, în traducere liberă, “iată cum 
se scrie istoria”. Extrapolând, fotbalul 
românesc își poate scrie propria istorie 
sau, mai degrabă așa, își poate continua 
șirul performanțelor europene, care au 
fost, nu puține și care trebuie să vină și în 
perioada următoare. Cadrul european este 
scena de care avem cu toții nevoie. De o 
confirmare a valorii, de imaginea dată de 
competițiile continentale, nu în ultimul 
rând, chiar și de banii, nu puțini, care pot 
veni de acolo. Iată o gamă întreagă de 
motive care să transforme orgoliile în 
acțiune efectivă.

Primul meci, așadar, la Roma, joia care 
vine, pe 16, iar returul, o săptămână mai 
târziu, la Cluj, pe 23 februarie. S-ar putea 
să fie ziua unei mari confirmări în ceea ce 
privește identitatea noastră în Europa de 
azi. De ce nu?
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EDITORIAL

Europa de azi
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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1 Chindia a avut un 
start greoi de sezon, 
a strâns puține 

puncte în prima parte a 
campionatului. Acum a 
ajuns foarte aproape de 
zona play-off-ului. Cum 
explici asta în calitate de 
căpitan al echipei?

Este îmbucurător că 
am revenit, că am făcut 
meciuri bune și că 
am reușit să urcăm în 
clasament. Încercăm 
să scoatem maximum 
de puncte din fiecare 
joc. Mister (n.n. Toni 
Petrea, tehnicianul care 

a resuscitat Chindia în 
acest sezon) este un 
antrenor cu toate calitățile 
să ajungă mare. Sunt 
sigur, știu ce spun! Pe noi 
ne-a ajutat enorm, toate 
aceste performanțe le-am 
obținut datorită muncii 
profesioniste pe care a 
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INTERVIU

Interviu cu Daniel NeguȚȚȚȚţ
(Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

Dintr-o candidată la retrogradare, ajunsă pe ultimele locuri în clasament, Chindia 
Târgoviște a ajuns în prezent să bată la porțile play-off-ului, de a cărui ultimă poziție 
o mai despart doar cinci puncte. Și, foarte interesant, următorul meci oficial al 
dâmbovițenilor este chiar cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, adică echipa de pe locul al șaselea 
în Superliga României! Cu 25 de puncte strânse în ultimele 14 etape, față de numai trei 
în primele zece, echipa târgovișteană pare capabilă să-și asigure un final de sezon liniștit 
și o vacanță mai rapidă decât anul trecut, când jucătorii, conducătorii și suporterii au fost 
chinuiți de emoțiile barajului de menținere. 

Titular în 20 de meciuri din acest sezon, Daniel Neguț (27 ani, patru goluri în Superligă 
în actuala stagiune) a vorbit despre revirimentul Chindiei, despre ultimul meci disputat, 
cu UTA, de la Ploiești, dar și despre atmosfera din vestiar. 

Venit în urmă cu șapte ani la Chindia, cu un scurt periplu la CFR Cluj, Neguț rămâne 
unul dintre pilonii de rezistență ai clubului.
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impus-o echipei. Noi am 
reacționat bine, suntem un 
grup puternic și am ridicat 
repede capul din pământ. 
Aceasta este explicația, 
cred. 

2 Ați bătut Petrolul, 
apoi UTA, pe 
același stadion și 

cu același scor, 2-1, două 
victorii în primele etape 
din 2023. În ambele jocuri 
ați punctat decisiv pe 
final. Cum a fost ultimul 
joc de campionat, cu 
arădenii? 

A fost un meci foarte 
important, ne-am dorit 
mult să câștigăm. Era 
esențial pentru noi să 
cucerim cele trei puncte. 
A fost un meci tensionat, 
de uzură, disputat din nou, 

din păcate, pe un gazon 
distrus în mare parte. Eu 
mă bucur că am făcut 
un joc bun, ne-am dăruit 
cu toții pentru această 
victorie. Cred că a fost un 
succes meritat.

3 Se va schimbă 
obiectivul echipei 
după aceste 

succese? 

Cred că trebuie să ne 
gândim cu toții la un 
singur lucru, menținerea 
în Superligă. Să ne vedem 
interesul apropiat și, mai 
apoi, dacă vom putea 
obține mai mult, va fi un 
bonus pentru noi. Repet, 
obiectivul principal este să 
nu retrogradăm și nici să 
nu mai ajungem la baraj. 
Pentru asta trebuie să 

rămânem modești și să ne 
pregătim cu seriozitate.

4 Ce îți mai propui 
pentru acest 
an, aflat încă la 

început?

2023 este un an foarte 
important în familia 
noastră, care se va mări, 
peste puține luni, cu 
încă un membru. Luca, 
băiețul nostru, este cel mai 
nerăbdător să-și cunoască 
surioara sau frățiorul. Noi 
suntem fericiți și privim 
viitorul cu recunoștință și 
încredere. 

5 Să fie într-un ceas 
bun, să fie totul 
cum îți dorești!

Mulțumesc frumos.
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1 Bună ziua, Aurelian, 
cum este să joci 
la FCU? Cum te-ai 

integrat la acest club?

Bună ziua. Mă bucur că 
am ajuns la un club de 
tradiție, un club care are 
foarte mari ambiții. Am 
găsit aici un grup bun, care 
m-a ajutat să mă integrez 
foarte repede. A contat și 
faptul că era Vlad aici (n.n. 
Vlad Achim, fost coechipier 
la Viitorul), alături de care 

am mai jucat și în trecut 
și cu care m-am înțeles 
și mă înțeleg foarte bine. 
Perioada de adaptare 
a fost mai scurtă ca de 
obicei pentru că, repet, 
este un grup bun, unit. 

2 Este Cupa 
României 
principalul obiectiv 

pentru tine și echipă?

Ar fi foarte frumos să 
câștigam un trofeu, ar 

aduce multă bucurie 
susținătorilor echipei. Noi 
vom face totul pentru 
ca cei din tribună să fie 
mândri de noi, echipa lor 
favorită. 

3 Ce așteptări ai de 
la anul 2023?

Poate voi părea lipsit de 
modestie, dar vă asigur 
că sunt realist! Pentru 
anul acesta îmi doresc să 

INTERVIU

Interviu cu Aurelian ChiȚȚȚȚţȚu 
(FC U Craiova 1948)
  realizat de Nicoleta Anghel și Octavian Țopa

Aurelian Ionuț Chițu va împlini 32 de ani pe 25 martie. A început fotbalul la Unirea 
Slobozia și l-a perfecționat la Academia Hagi / Viitorul. În 2013, a plecat în Franța, la 
Valenciennes, s-a mutat apoi în Grecia, la PAS Giannina, s-a reîntors în prima ligă la 
Astra Giurgiu, iar, mai apoi, la Viitorul / Farul. A fost campion al României în 2017 cu 
echipa antrenată de Hagi, a avut și o scurtă experiență în Coreea, la Daejeon Hana 
Citizen, iar de anul trecut s-a transferat în Bănie, la FCU 1948, pentru care a marcat trei 
goluri în 19 partide. Are 193 de meciuri în primul eșalon și trei selecții la echipa națională.

A marcat etapa trecută de două ori, demonstrând că se pliază perfect pe sistemul tactic 
al unui antrenor inteligent, Nicolo Napoli. 
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ajungem cu echipa cât 
mai sus în clasament, să 
fructificăm o șansă bună 
de a participa în cupele 
europene.

4 Cum ai început 
fotbalul, cine te-
a  îndrumat către 

acest sport? 

Fotbalul a fost pasiunea 
mea dintotdeauna. De 
mic copil am jucat cu 
prietenii pe stradă după 
care, de la vârsta de 13 ani, 
am început să joc la nivel 

de liga a 5-a. Așa a fost 
viața mea de până acum, 
foarte frumoasă pentru că 
am privilegiul de a face ce 
mi-a plăcut dintotdeauna, 
cu foarte mulți oameni de 
calitate lângă mine.

5 Cine ți-a fost sursă 
de inspirație în 
carieră? Ai sau ai 

avut un idol? 

Idolul meu din copilărie 
a fost Ronaldo Nazario, 
pentru stilul lui de joc. 
Apoi, în decursul anilor, au 

mai fost alți mari sportivi 
care m-au inspirat. Atât ca 
exprimare în teren, cât și în 
afara lui. 

6 Ce îți place să faci 
în timpul liber, 
care sunt pasiunile 

tale?

Îmi place foarte mult 
tenisul de masă, joc de 
fiecare dată când am 
ocazia. Iar seara, când 
vreau să mă relaxez, mă uit 
la seriale.
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„Când am ajuns la Leeds, ni s-a făcut 
frică, zice Balaci. Bine, şi când au venit 
ei la noi, tot aşa, parcă ne-am dus cu 
teamă să-i vedem la antrenament, mamă, 
ce-or juca ăştia şi noi nu ştim! Şi cum 
dădeau ei din prima, şi ce mingi aveau, şi 
ce echipament, te făceau, aşa, să te mai 
gândeşti...”

Meciul l-am văzut la televizor, în casa 
din strada Barbu Mumuleanu, numărul 
29, unde stăteam la sora lui mamaie, la 
tanti Sanda şi la unchiul Gică, fost colonel 
de Jandarmi până la război şi apoi mare 
comunist pe la Buzău, pe unde o luase 
şi pe mama s-o crească, după ’47, când 
tataie intrase la puşcărie pentru că tăiase 
un viţel, unui prieten, pe timpul foametei. 
Lui Bande îi tăiase viţelul, Bande făcuse 
armata cu tataie, fuseseră la Stalingrad 
în’42 amândoi şi, întorşi acasă în vara lui 
1943, după infernul de la Cotul Donului, 
în cele trei luni de permisie primite de la 
mareşalul Antonescu, cu solda strânsă în 
anii de război – mamaie, cu trei copii pe 
cap, un băiat şi două fete, nu consumase 
mult din ea – a ridicat o casă, în Otopeni. 
Când au venit comuniştii, plutonierul 
adjutant Surcel Ion, născut în 1903, în mai, 
în comuna Mârza, judeţul Dolj, a intrat în 
Armata Populară, a luptat, de data asta 

alături de sovietici şi împotriva nemţilor, 
până-n munţii Tatra, în Cehoslovacia. Ştiu 
că-mi povestea şi i-am găsit şi livretul 
militar într-o zi când mamaie făcuse 
ordine prin nişte cutii cu acte vechi...

În fine, la unchiul Gică şi la tanti Sanda 
stăteam atunci, în toamna lui ’79. Ne 
mutaserăm din Otopeni pentru ca eu, 
care eram în clasa a cincea, la Generală 
15, pe Calea Dorobanţilor, să nu mai fac 
naveta. Ceauşescu oprea zilnic circulaţia, 
venea ori pleca la aeroport, venea ori 
pleca la Snagov, aşa că stăteam cu orele 
prin staţii, în soare vara, degerând (chiar 
aşa!) iarna, cu ochii după un autobuz 
149 care să se mişte spre casă... Sau spre 
şcoală, după caz.

Mă uit pe ziare să văd data exactă 
a meciului. E 24 octombrie 1979. E o 
toamnă foarte însorită, e cald, peste trei 
zile tata împlineşte 46 de ani. Când scriu, 
acum, încerc să mă gândesc cât mai 
am eu până la 45... Tot câteva zile. Între 
timp (mult timp? puţin?) Craiova nu 
mai există, Leeds United e în liga a doua, 
Championship, cum îi zic ei, iar Cupa 
UEFA a devenit Europa League. Atunci 
însă, în toamna aceea, Craiova era lider în 
„A”, avea să şi ia titlul la finalul sezonului, 
al doilea din istorie. Leeds jucase finala 
Cupei Campionilor Europeni, în ’75, 0-2 
cu Bayern München-ul lui Beckenbauer 
şi Sepp Maier. Tot Leeds câştigase cu 11 
ani înainte Cupa UEFA, iar în ’73, nu foarte 
demult, pierduse finala Cupei Cupelor, 0-1 
cu AC Milan. Era echipă!

De altfel, acum doi-trei ani, prin 2009, a 
apărut un film senzaţional, „The Damned 
United”, în regia lui Tom Hooper, după 
cartea lui Jonathan Peace despre cele 
44 de zile petrecute de probabil cel mai 
talentat antrenor din istorie, Brian Clough, 
la cârma lui Leeds, în 1974. În anul când 
Leeds juca la Craiova, cu Universitatea, 
Clough era deja câştigător al Cupei 
Campionilor Europeni cu Nottingham 
Forest, echipă pe care, după despărţirea 
de Leeds, o luase din liga a 3-a! Acelaşi 
Clough şi aceeaşi Nottingham repetau 

CRONICĂ

Uruguay – Paraguay (I)
  realizată de Marius Mitran
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triumful şi în anul următor, după ce 
eliminau, între altele, şi Argeşul lui Gicu 
Dobrin.

V-am ameţit? Iertare, revin.

E 24 octombrie 1979, după-amiaza. 
Craiova – Leeds e în transmisie alternativă 
cu Dinamo – Eintracht Frankfurt şi 
Eftimie Ionescu, nea Mache, cu care avea 
să se întâmple să fiu coleg peste 15 ani 
(deocamdată-s a cincea, v-am spus!), 
intră mai târziu în direct. Când, în sfârşit, 
primeşte legătura, îngheţăm! Aşa ni se 
întâmplase şi cu câteva săptămâni în 

urmă, când, într-o seară, la Telejurnal, 
Florin Mitu anunţase „adversarele 
echipelor româneşti calificate în turul 
doi al Cupei UEFA: Dinamo va întâlni 
puternica reprezentantă a Republicii 
Federale Germane, Eintracht Frankfurt, 
iar Universitatea Craiova – echipa engleză 
Leeds United! Ambele noastre formaţii 
vor susţine meciurile tur pe teren 
propriu!” Zbang! Leeds United! Tata a 
dat din cap, cu un zâmbet uşor, adică 
gata, ne-am ars! Eu m-am speriat numai 
din pronunţarea crainicului: liţ iunaităd! 
Trebuie să fie tare de tot!
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instatsport.com

vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

Pentru demo sau ofertă 
ne puteți contacta la:

Soluții statistice și analitice pentru antrenori, jucători, 
scouteri, directori sportivi, ligi profesioniste, cluburi, 
federații

Platforma online InStat Scout cu video ale meciurilor

Rapoarte pentru meciurile proprii și echipele adverse

Rapoarte cu parametrii fizici ai jucătorilor

Servicii filmare și transmisiune online competiții 
sportivesportive

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV




